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Niveli i detajimit  në sistemin statistikor  

Niveli i parë i klasifikimit NST 2007 ka  20 ndarje të cilat do të përdoren për klasifikimin e llojit të 

mallrave. 

                                                              ANEKS 

Nomenklatura Standarde e Transporteve (NST 2007) 

Ndarja Përshkrimi 

01 Produktet  bujqësore, gjuetisë, pyjeve dhe peshku dhe produktet e tjera të peshkimit 

02 Qymyr dhe linjit; naftë bruto dhe gaz natyror 

03 Produktet metalike dhe të minierave dhe produkte të tjera të guroreve; torfe; uranium dhe 

torium 

04 Produkte ushqimore, pijeve dhe duhanit 

05 Tekstile dhe produkte tekstili; lëkurë dhe produkte lëkure 

06 Druri dhe produktet e drurit dhe produktet me  tapë (përveç mobilieve); artikujt prej kashte 

dhe materialeve thurës; pulpë, letër dhe produkte letre; materialet e shtypura dhe mediat e 

regjistruara 

07 Koks  dhe produktet e rafinuara të naftës 

08 Kimikate, produkte kimike, dhe fibra të bëra nga njeriu; produkte gome dhe plastike, 

karburant bërthamor 

09 Produkte të tjera minerale (jo metalike) 

10 Metale bazë; produkte metalike të fabrikuara, përveç makinerive dhe pajisjeve 

11 Makineri dhe pajisje; Pajisje zyre dhe kompjuter; makineri elektrike dhe aparatura si radio, 

televizion dhe pajisjet e komunikimit; instrumentet mjekësorë dhe orë 

12 Pajisje transporti 

13 Mobilie; mallra të tjerë të përpunuar të p.k.v 

14 Lëndë të para të ricikluara;Mbetjet e ngurta (bashkiake) dhe mbeturinat e tjera 

15 Pako postare 

16 Pajisje dhe materiale që përdoren në transportin e mallrave 

17 Mallra të lëvizura në rrugën  e  zhvendosjes së familjeve dhe zyrave; bagazheve të 

transportuara të ndara nga ato të udhëtarëve; automjetet të transportuara për riparim; mallra 
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jo tregtare të tjera. 

18 Mallra të grupuara: një përzierje e llojeve të mallrave të cilat janë transportuar së bashku 

19 Mallra të paidentifikuara: mallrat që për ndonjë arsye nuk mund të identifikohen dhe për 

këtë arsye nuk mund të caktohet në grupe 01-16. 

20 Mallra të tjera të p.k.v 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenklatura e përbashkët në përdorimin për klasifikimin e mallrave të transportuara  

Versioni Referencë = NST
1/

 2007 REV 2 

Ndarja Grupi Përshkrimi  
Nomenklatura e 

produkteve sipas 

Aktiviteteve 

(CPA2008) 

01  
Produktet e bujqësisë, gjuetisë, pyjeve  

Peshku dhe produktet e tjera të peshkimit 

 

 01.1 Drithëra 01.11.1, 01.11.2, 

   01.11.3, 01.11.4, 
   01.12 

 
01.2 Patate 01.13.51 

 

01.3 Panxhar sheqeri 01.13.71 

 01.4 Fruta të tjera të freskëta 

 

 

01.11.6, 01.11.7, 

  dhe perime 01.13.1, 01.13.2, 
   01.13.3, 01.13.4, 
   01.13.52, 01.13.53, 
   01.13.59, 01.13.8, 
   01.13.9, 01.14, 
   01.21, 01.22, 01.23, 
   01.24, 01.25.1, 
   01.25.3, 01.25.9, 
   01.26, 02.30.4 
 01.5 Pemë pyjore, pemë të prera të përshtatshme për  02.10.1, 02.10.3, 
  qëllime zbukuruese 02.2, 02.30.1, 

   02.30.2, 02.30.3 
 01.6 Bimë të gjalla dhe lule 01.13.6, 01.13.72, 
   01.19.2, 01.25.2, 
   01.30 

 01.7 Lëndë të tjera me origjinë nga perimet 01.11.5, 01.11.8, 
   01.11.9, 01.15, 
   01.16, 01.19.1, 
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   01.19.3, 01.27, 
   

 

 

 

01.28, 01.29 

 01.8 Kafshë të gjalla 01.41.1, 01.42.1, 

   01.43, 01.44, 

   01.45.1, 01.46, 
   

01.47.1, 01.49.1 

 01.9 Qumështi i papërpunuar nga kafshët e qumështit (lope, 

dele, dhi). 

 

 

01.41.2, 01.45.2 

 01 .A Produkte të tjera me origjinë nga kafshët 01.42.2,  

    01.47.2, 01.49.2, 

   01.49.3 
 01 .B Peshkimi dhe produkte të tjera për peshkim 03 

02  
Qymyr dhe linjit; naftë bruto dhe gaz natyror 

 

 
02.1 Qymyr dhe linjit 05 

 02.2 Naftë bruto 06.1 
 

02.3 Gaz natyror 06.2 

  
Produktet metalike dhe të minierave dhe produkte të 

tjera të guroreve; torfe; uranium dhe torium 

 

 

03.1 Xeherorë (minerale) hekur 07.1 
 03.2 

Xeherorë bakri (përjashto uranium dhe torium) 
07.29 

 03.3 
Kalcium natyror ose kalcium, fosfateve alumini 

08.91 

 03.4 Kripë 08.93 

 03.5 
Gur, rëre, zhavorr, argjilë, bitum dhe produkte të tjera të 

minierave dhe të guroreve  

08.1, 08.92, 08.99 

 

03.6 Uraniumi dhe torium  07.21 

04  

Produkte ushqimore, pijeve dhe duhanit 
 

 04.1 
Mish, lëkura të papërpunuara dhe produkteve të mishit 

10.1 

 04.2 Peshku dhe produktet e peshkut, të përpunuara dhe të 

konservuara 

10.2 

 04.3 
Fruta dhe perime, të përpunuara dhe të konservuara 

10.3 

 04.4 Yndyra e vajra shtazore dhe bimore  10.4 
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04.5 Produktet e qumështit dhe akullore 10.5 

 04.6 
Produkte të bluara drithi, niseshte, produkte niseshteje 

dhe ushqim i  përgatitur për  kafshë 

10.6, 10.9 

 04.7 Pije 11 
 04.8 

Produkte të tjera ushqimore n.e.c. dhe produktet e duhanit 

(përveç produkteve të paketuara dhe te grupuara) 

10.7, 10.8, 12 

 04.9   
  Produkte të ndryshme ushqimore dhe 

produktet e duhanit të paketuara ose të grupuara 

 

Varion 10, 11 ou 12 

05  

Tekstile dhe produkte tekstili; lëkurë dhe produkte 

lëkure 

 

 

05.1 Tekstile 13 
 

05.2 

Veshje  të jashtme dhe artikujt prej 

gëzofi 

 
14 

 
05.3 Lëkurë dhe produkte lëkure 15 

06  

Druri dhe produktet e drurit dhe produktet me  tapë 

(përveç mobilieve); artikujt prej kashte dhe 

materialeve thurëse; pulpë, letër dhe produkte letre; 

materialet e shtypura dhe mediat e regjistruara 

 

 

06.1 

Produktet prej druri dhe tape 

(Përveç mobilieve) 16 
    

 06.2 Brumi që përgatitet letra, letër dhe produkte letre 17 

  06.3 
Materialet e shtypura dhe mediat e regjistruara 

18, 58, 59 

07  
Koks  dhe produktet e rafinuara të naftës 

 

 07.1 
Produktet e furrës koks, briketa, forma vezake dhe lëndë 

djegëse të ngurta të ngjashme 

19.1, 19.20.1 

 
07.2 Produktet e naftës të lëngshme të rafinuar 19.20.2 

 07.3 Produkte të lëngshëm,gaztë ose të ngjeshur të naftës 19.20.3 

 07.4 
Produktet e ngurta ose naftë e rafinuar graso 

19.20.4 

08  

Kimikate, produkte kimike, dhe fibra të bëra nga 

njeriu; produkte gome dhe plastike, karburant 

bërthamor 
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 08.1 Produkte kimike me bazë minerale 20.11, 20.12, 

   20.13.2, 20.13.3, 
   20.13.4, 20.13.5, 
   20.13.6 

 08.2 Produkte kimike me bazë organike 20.14 

 08.3 Komponimet e azotit dhe plehra (përveç plehrave 

natyrore) 

 

20.15 

 08.4 
Plastikë bazë dhe gomë sintetike në forma primare 

20.16, 20.17 

 

08.5 

Farmaceutike dhe parakimike, duke përfshirë pesticide 

dhe produkte agro-kimike të tjera 

 
20.2, 20.3, 20.4, 

   20.5, 20.6, 21 

 
08.6 Produkte gome ose plastike 22 

 08.7 Karburant bërthamor 20.13.1 

09  
Produkte të tjera minerale (jo metalike) 

 

 09.1 Qelqi dhe produkte qelqi, qeramike 23.1, 23.2, 23.3, 

  dhe produkte prej porcelani 23.4 

 09.2 Çimento, gëlqere dhe suva 23.5 

 09.3 Materiale ndërtimi të tjera  23.6, 23.7, 23.9 

10  
Metale bazë; produkte metalike të fabrikuara, përveç 

makinerive dhe pajisjeve 

 

 10.1  Produkte bazë hekuri dhe çelikut dhe produkte 

ferro-lidhjeve dhe produkte të përpunimit të parë të 

hekurit dhe çelikut 

24.1, 24.3 

  (me përjashtim të tubave)  

 10.2 Metale jo- ngjyra dhe produkte prej tyre 24.4 

 10.3 
Tubat, gypat, profilet dhe pajisje të ngjashme 

24.2, 24.5 

 10.4 Produkte metalike strukturore 25.1 

 
10.5 

Boljerë, hardware, armë dhe produkte të tjera të 

fabrikuara metalike  

25.2, 25.3, 25.4, 25.7, 

25.9 

11  

Makineri dhe pajisje; Pajisje zyre dhe kompjuterë; 

makineri elektrike dhe aparatura si radio, televizion 

dhe pajisjet e komunikimit; instrumentet mjekësorë 

dhe orë 

 

 11.1 Makineri bujqësore dhe pyjore 28.3 

 11.2 Pajisje të brendshëm të p.k.v. (white goods) 27.5 
 11.3 Makineri, pajisje për zyra dhe kompjuter 26.2, 28.23 

 11.4 Makineri dhe aparatet elektrike të p.k.v 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 

27.9 
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 11.5 Komponentët elektronike dhe pajisje transmetimi 26.1, 26.3 

 11.6 Televizion dhe radio marrës; regjistrues zëri dhe video apo 

aparatura për riprodhim dhe mallra të lidhura  

26.4, 26.8 

 11.7 

Instrumente mjekësore, optike, orë dore dhe orë muri 

26.5, 26.6, 26.7, 

32.5 

 11.8  Makina të tjera, vegla dhe pjesë për makina 28.1, 28.21, 28.22, 

28.24, 28.25, 28.29, 

28.4, 28.9 

12 
 Pajisje transporti  

 12.1 Produkte të industrisë së automobilave 29 

 12.2 Pajisje transporti të tjera 30 

13  

Mobilie; mallra të tjera të prodhuara 

 

 13.1 Mobilie 31 

 13.2 Mallra të tjera të prodhuara  32.1, 32.2, 32.3, 

32.4, 32.9 

14  
Lëndë të para të ricikluara;Mbetjet e ngurta 

(bashkiake) dhe mbeturinat e tjera 

 

 

14.1 Mbeturina shtëpiake dhe bashkiake 38.11.31 

 14.2 Mbeturina te tjera ... 3 7.00.20, të tjera / 
   

 38.11, 38.12, 38.3 

15 
 

Pako postare 
 

 15.1 Postë N.A. / Pa objekt 

 15.2 Sende të paketuara dhe pako të vogla 

Pako, paketa të vogla 
N.A. / Pa objekt 

16  
Pajisje dhe materiale që përdoren në transportin e 

mallrave 

 

 16.1 Kontejnerët dhe trupat  që shërbejnë për shkëmbim,  

bosh 

N.A. / Pa objekt 

 16.2 Paleta dhe paketime të tjera në shërbim, bosh N.A. / Pa objekt 
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17  
Mallra të lëvizura në rrugën për zhvendosjen e 

familjeve dhe zyrave; bagazheve të transportuara 

të ndara nga ato të udhëtarëve; automjete të 

transportuara për riparim; mallra jo tregtare të 

tjera. 

 

 17.1 

17.2 

17.3 

17.4  

17.5 

Largimin (zhvendosjen) e familjeve 

Bagazhe dhe artikuj që i shoqërojnë udhëtarët 

Automjete për riparim 

Pajisjet e bimëve, skela 

Mallra të tjera jo-tregtare të paklasifikuara në një tjetër 

vend 

 

 

 

N.A. / Pa objekt N.A. 

/ Pa objekt  

N.A. / Pa objekt 

18  
Mallra të grupuara: një përzierje e llojeve të mallrave 

të cilat janë transportuar së bashku 

 

 

18.0 

Mallra të  grupuara 

N.A. / Pa objekt 

19  Mallra të paidentifikuara: mallrat që për ndonjë arsye 
nuk mund të identifikohen dhe për këtë arsye nuk 
mund të caktohen në grupet nga 01-16. 

 

 19.1 

19.2 

Mallra të paidentifikueshme në kontejnerë ose në trupat e  

shkëmbimit 

Mallra të tjera të pa identifikuara 

N.A. / Pa objekt 

N.A. / Pa objekt 

20 
 Mallra të tjera  

 20.0 
Mallra të tjera të paklasifikuara në një tjetër vend 

N.A. / Pa objekt 

 
----------------------------------- 


